
ETUCE 
Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την Εκπαίδευση  

Ευρωπαϊκή Περιφέρεια της EI  
 

 

Πλαίσιο δράσης και εκστρατείας της EI/ETUCE  για την οικονομική κρίση 

 

Στόχος της εκστρατείας και των δράσεων:  

  

-Να εστιάσει την προσοχή του  κοινού και  των κυβερνήσεων  

στον αρνητικό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση. 

- Να ελκύσει την προσοχή του κοινού και των κυβερνήσεων στη μεγάλη σημασία της 

επένδυσης στην εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.   

-Να καταστήσει σαφές στο κοινό και τις 

κυβερνήσεις ότι μια κοινωνική κρίση προκύπτει και απειλεί και τα εκπαιδευτικά  

συστήματα και την κοινωνία ευρέως. 

- Να  καταστήσει σαφές στο κοινό και τις κυβερνήσεις ότι υπάρχουν εναλλακτικές 

λύσεις στα μέτρα λιτότητας. 

-Να υποστηρίξει τις εναλλακτικές οικονομικές λύσεις μεταξύ των μελών και του 

κοινού. 

- Να υποστηρίξει την άποψη προς το κοινό ότι η οικονομική κρίση δεν έγινε από τους 

εργαζόμενους και ότι είναι λανθασμένο να αφήνουμε μόνο τους εργαζόμενους να 

πληρώσουν το λογαριασμό. 

- Να υπερασπιστεί τους μισθούς των εκπαιδευτικών και των άλλων εργαζομένων στο 

δημόσιο, τις συντάξεις και τις συνθήκες εργασίας. 

- Να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και το 

Ευρωπαϊκό μοντέλο διατηρώντας τον κοινωνικό διάλογο. 

- Να υπερασπιστεί το δικαίωμα να ακούγεται η άποψη των πολιτών  για τα σημαντικά 

ζητήματα, όπως η αλλαγή της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. 

- Να παρουσιάσει εσωτερική αλληλεγγύη μεταξύ των διασυνοριακών μελών  και να 

ενισχύσει την ενότητα και την ιδιότητα μέλους της EI/ETUCE. 

 

Συνθήματα: 
 

«Οι εκπαιδευτικοί ενάντια στη λιτότητα», «Αρκετά», «Όχι περικοπές στην 

εκπαίδευση», «Σώστε την εκπαίδευση», «Δε δημιουργήσαμε την κρίση». 

 

Το πλαίσιο εκστρατείας:  

 

- Με βάση την προηγούμενη εμπειρία υπάρχει ανάγκη  για ένα πιο 

ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης όπου ταυτόχρονα σέβεται την πλήρη 

κυριαρχία κάθε οργάνωσης-μέλους. 

- Υπάρχει ανάγκη να υποστηριχτούν και να παρουσιαστούν ευρύτερα οι 

αρνητικές πλευρές της οικονομικής κρίσης, και για τη δημιουργία αλλαγών 

υπάρχει ανάγκη  να εξηγηθούν και να προαχθούν οι απόψεις μας στο κοινό 

για το ποιος δημιούργησε την κρίση και πως μπορούν να λειτουργήσουν  οι 

αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις.  



- Υπάρχει ανάγκη να παρουσιαστεί ένα πιο συλλογικό μέτωπο απέναντι στα 

μέτρα λιτότητας και να παρουσιαστεί η εσωτερική αλληλεγγύη με τα 

διασυνοριακά μέλη. 

Το πλαίσιο δράσης/εκστρατείας βασίζεται επομένως στις αποφάσεις που 

λαμβάνονται από τις Οργανώσεις –Μέλη με την παροχή στοιχείων από την Κεντρική 

Ευρώπη  που έχει αποφασίσει η ETUCE. Το πλαίσιο θα συμπεριλάβει τη δυνατότητα 

ώστε όλες οι Οργανώσεις-Μέλη να καταστήσουν σαφές το είδος των δράσεων που 

έχουν σχεδιαστεί και το χρόνο, παρέχοντας μια γενική επισκόπηση και προώθηση 

στον τύπο/κοινό. Την ίδια στιγμή η ETUCE  θα δώσει τη δυνατότητα της ενεργής 

μεταφόρτωσης εικόνων, ταινιών  και ιστολογίου για όλες τις εκδηλώσεις. Με αυτόν 

τον τρόπο όλες οι εκδηλώσεις μπορούν να γίνουν  Ευρωπαϊκές, να γίνουν γνωστές 

στις άλλες οργανώσεις-μέλη, στα μεμονωμένα μέλη και στον τύπο. Επιπλέον, η 

ανοιχτή πρόσβαση στα σχόλια και στις συζητήσεις  θα υποστηρίξουν το ενδιαφέρον.  

 

Χρόνος: 

 

- Συμμετοχή στην αποκεντρωμένη ημέρα δράσης της ETUC στις 29 

Φεβρουαρίου 

- Συνάντηση με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  κατά τη διάρκεια της 

συνεδρίασης της Επιτροπής της ETUCE  στις 27-28 Μαρτίου 

- Για το χρονικό διάστημα  μεταξύ 15 Μαρτίου και 20 Απριλίου χαρακτηρίζει 

συγκεκριμένες χώρες  και δημιουργεί πιέσεις αλληλεγγύης  στις Κυβερνήσεις 

με στοχευμένα ηλεκτρονικά μηνύματα  από όλες τις οργανώσεις και με δελτία 

τύπου. 

- Αποφασίστηκε από τις οργανώσεις-μέλη οι αποκεντρωμένες δράσεις να 

συμπίπτουν με την Παγκόσμια Εβδομάδα δράσης της ΕΙ 23-28 Απριλίου 

2012. 

 

Δραστηριότητες: 

 

1. Ζητήθηκε από τις οργανώσεις-μέλη  να αποφασίσουν πως μπορούν να 

συνεισφέρουν στο γενικό πλαίσιο  και να διορίσουν έναν υπεύθυνο επικοινωνίας. 

2.  Η ETUCE θα διεξάγει  μία μικρή έρευνα μεταξύ των Οργανώσεων Μελών για τις 

τρέχουσες επιπτώσεις της κρίσης  στην εκπαίδευση και τις εργασιακές συνθήκες. Θα 

είναι έτοιμη για την Επιτροπή της ETUCE στη συνεδρίαση του Μαρτίου. 

3. Οργανωμένη έκφραση αλληλεγγύης προς συγκεκριμένες χώρες με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. 

 

Εργαλεία: 

 

1. Διαδίκτυο: Πλατφόρμα επικοινωνίας: Προγράμματα, εκδηλώσεις, ιστολόγια, 

δελτία τύπου, αφίσες, συνθήματα, έγγραφα, εικόνες, βίντεο. Περιλαμβάνεται η 

δυνατότητα άμεσης μεταφόρτωσης σε εθνικό επίπεδο. 

2. Τα δελτία τύπου από την ETUCE και την κάθε χώρα και οι συνεδριάσεις τύπου 

στις Βρυξέλλες  και στις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. 

3. Συμμετοχή των  Μελών του Γραφείου  σε εθνικές εκδηλώσεις. 

4. Δηλώσεις της ETUCE  για την υποστήριξη των δράσεων /εκστρατείας. 

 

 



 

Υπόβαθρο: 

 

Το πλαίσιο δράσης και εκστρατείας βασίζεται σε ένα τρίγωνο: Οικονομία-

Εκπαίδευση-Δημοκρατία, τα ζητήματα και οι αξίες  που βρίσκονται στο κέντρο του 

ενδιαφέροντος  όλων των οργανώσεων-μελών της EI/ETUCE. Αυτά τα στοιχεία είναι 

κεντρικά για μία πλήρη και συνολική προσέγγιση:  

 

 

 
 

 

Η EI/ETUCE πιστεύει ότι η εκπαίδευση, η οικονομία και η δημοκρατία είναι 

ενσωματωμένα και αναπόσπαστα στοιχεία που ισορροπούν σε οποιαδήποτε σύγχρονη 

και βιώσιμη κοινωνία που οικοδομεί τη ευημερία, την ποιότητα και την  ισότητα για 

όλους. Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη οικοδομήθηκε στις αξίες και στις αρχές της 

προστασίας των πολιτών, και της προαγωγής της ισότητας και της βιωσιμότητας για 

όλους.  Δυστυχώς, παρατηρούμε την εξέλιξη του παραμερισμού του κοινωνικού 

διαλόγου, τις περικοπές στην εκπαίδευση και τις απολύσεις χιλιάδων εκπαιδευτικών  

σε όλη την Ευρώπη. 

 

1. Οικονομία 

 

Αφότου άρχισε η οικονομική κρίση το 2008 εξελίχθηκε σε μία σοβαρότερη 

κατάσταση. Άρχισε με τη διάσωση πολλών μεγάλων τραπεζών και 

χρηματοοικονομικών  εταιρειών, οι οποίες με μία άπληστη και αδιάκοπη στάση  

δημιούργησαν μία φούσκα προσδοκιών προκειμένου να αποκομίσουν ακόμη 

περισσότερα κέρδη. Παρά το γεγονός ότι καμία Ευρωπαϊκή χώρα (εκτός από την 

Ελλάδα) δεν είχε κανένα  σημαντικό εθνικό χρέος (40-80% του Αεγχπ) έως το 2008, 

βρισκόμαστε τώρα σε μία κατάσταση όπου αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν 

υπερβολικά εθνικά χρέη που δημιουργήθηκαν για την αποφυγή της πρώτης 

οικονομικής κρίσης η οποία προκλήθηκε από τις τράπεζες, οδηγώντας τα σε 

υποβάθμιση από τους διεθνείς  οίκους αξιολόγησης, στέλνοντας στα ύψη του τόκους  

για την χρηματοδότηση του χρέους, και  φέρνοντας αρκετές χώρες αντιμέτωπες με 

τον πιθανό κίνδυνο χρεοκοπίας. 

 

Η μόνη απάντηση σε αυτό υπήρξαν τα μέτρα λιτότητας τέτοιου είδους  που δε θα 

μπορούσαν να προβλεφθούν  2 χρόνια πριν. Η επαναλαμβανόμενη λιτότητα αποτελεί 

έναν φαύλο κύκλο οδηγώντας σε λιγότερα έσοδα από φόρους και στην ανάγκη για 

ακόμη μεγαλύτερη λιτότητα. Ο κίνδυνος  μιας πραγματικής και  βαθιάς ύφεσης  είναι 

προφανής. 

 

Οικονομία 

Εκπαίδευση Δημοκρατία 



 

2. Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση δεν αντιμετωπίζει μόνο τις συνέπειες της κρίσης, αντιμετωπίζει τις 

συνέπειες της έλλειψης οράματος  και θάρρους από τους υπεύθυνους για τη χάραξη  

πολιτικής. Πρέπει να διακηρύξουμε πάλι ότι η εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστική 

επένδυση για το μέλλον της Ευρώπης και είναι ένα βασικό τμήμα της λύσης της 

οικονομικής κρίσης. Οι περικοπές στην εκπαίδευση και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες  

αυτή τη φορά δεν είναι μόνο άδικες και μη βοηθητικές: όντως καθιστούν βαθύτερη 

την κρίση  και προκαλούν μακροπρόθεσμη ζημιά στις οικονομικές μας προοπτικές 

και στον ιστό των κοινωνιών μας. Η οικονομική κρίση χρησιμοποιείται σε έναν 

αριθμό χωρών για να επιβάλλει βαθιά ιδεολογικές και αμφισβητούμενες νέο-

συντηρητικές πολιτικές σαν να ήταν αντικειμενικές απαντήσεις στην κρίση. Η 

εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως μία ουσιαστική επένδυση για την ευημερία των 

ατόμων τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, από όλους τους ενδιαφερόμενους και 

τους παρατηρητές, ειδικά στο πλαίσιο  μίας οικονομικής κρίσης. Το Συμβούλιο  της 

Ευρώπης, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επίσης και όλοι οι 

υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι όλων των κυβερνήσεων, όλοι έχουν έως κάποιο σημείο 

παραδεχτεί αυτή τη βασική αλήθεια. Το χάσμα μεταξύ της ευρείας αναγνώρισης της 

σημασίας της εκπαίδευσης, και της συμπεριφοράς πολλών εθνικών κυβερνήσεων από 

την αρχή της κρίσης επεξηγεί πόσο ευάλωτη είναι η εκπαίδευση σε ένα πολιτικό 

πλαίσιο που κυριαρχείται από βραχυπρόθεσμες λύσεις. 

 

 

3. Δημοκρατία  

Σε μερικές χώρες στην Ευρώπη οι εκπαιδευτικοί στερούνται τα βασικά 

συνδικαλιστικά δικαιώματα  αναγκάζοντας  τις εκπαιδευτικές ενώσεις  σε αυτές τις 

χώρες να ενεργήσουν εκτός οποιασδήποτε  θεσμικής αναγνώρισης  και, σε μερικές 

περιπτώσεις, οι εκπρόσωποί τους να αντιμετωπίσουν  νομικές και φυσικές απειλές. Ο 

κοινωνικός διάλογος βρίσκεται υπό απειλή, τα συστήματα συλλογικής 

διαπραγμάτευσης παραμερίζονται από κυβερνήσεις που είναι πρόθυμες να 

επιβάλλουν ακόμα περισσότερη λιτότητα. Σε μερικές χώρες έχουν αναλάβει οι 

επονομαζόμενες τεχνοκρατικές κυβερνήσεις, κυβερνήσεις που δεν έχουν εκλεγεί από 

τους πολίτες. 

 

Σε καταστάσεις όπου τα βασικά συνδικαλιστικά δικαιώματα δέχονται επίθεση 

αποσύρονται ή παραμερίζονται δεν πρόκειται μόνο για επίθεση στους εκπαιδευτικούς 

αλλά βασικά για το δημόσιο τομέα και την κοινωνία στο σύνολό της. Αυτή δεν είναι 

μόνο μία πολύ ανησυχητική εξέλιξη, είναι μία απαράδεκτη εξέλιξη. 

 

Απαιτείται νέα πολιτική:  

 

Η Εκπαιδευτική Διεθνής και η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια της, η ETUCE,  έχουν 

συμμετάσχει ενεργά  σε διάφορες συνεργασίες όπως με τις Παγκόσμιες Ενώσεις  

ITUC και ETUC για τη συζήτηση εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης της 

οικονομικής κρίσης.  

 

Η ΕΙ μαζί με τις παγκόσμιες ενώσεις, έχει υποστηρίξει έναν αριθμό μέτρων για την 

αντιμετώπιση της κρίσης. Έχει συνεργαστεί με άλλες ενώσεις  για να επηρεάσουν 

μεταξύ άλλων την Ομάδα των 20, το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνή 



Οργανισμό Εργασίας, τον ΟΟΣΑ καθώς και άλλους. Μεταξύ των προτάσεων των 

Παγκόσμιων Ενώσεων είναι οι ακόλουθες:  

 

 Η παγκόσμια ρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών ώστε να μειωθεί ο 

κυρίαρχος ρόλος τους στην παγκόσμια οικονομία και η επανόρθωσή τους  ως 

υποστήριξη για την πραγματική οικονομία και την παραγωγική επένδυση. 

 Μία ευρεία κλίμακα από επείγουσες δράσεις για θέσεις εργασίας και για την 

ανάκαμψη που περιλαμβάνουν την επικέντρωση στην ανεργία των νέων 

προκειμένου να δημιουργήσουν καλή και ασφαλή εργασία. 

 Μέτρα απασχόλησης, περιλαμβανομένης της βελτιωμένης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, οι οποίες θα διασφαλίσουν μία μακροπρόθεσμη παραγωγή 

καλών, βιώσιμων θέσεων εργασίας, ένα βασικό στοιχείο  του αγώνα απέναντι 

στην ανισότητα και στη φτώχεια, 

 Απάντηση στις προκλήσεις των κλιματικών αλλαγών κατά τρόπο που να έχει 

πραγματικές και ευαπόδεικτες επιπτώσεις στις εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα, στη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, και στην ενίσχυση της 

κοινωνικής βιωσιμότητας. 

 Επιβολή δίκαιων φόρων που θα επιφέρουν  μεγαλύτερα έσοδα από τις ομάδες 

με υψηλότερα εισοδήματα  και τις επιχειρήσεις και θα αντιμετωπίσουν την τις 

φορολογικές απάτες και την φοροδιαφυγή, θα κλείσουν τα παραθυράκια και 

θα λάβουν μέτρα εναντίον  των φορολογικών παραδείσων, 

  Ο φόρος για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, ένα μέτρο που δε θα 

παράγει μόνο εισόδημα  αλλά θα εμποδίσει τις ραγδαίες  χρηματοοικονομικές 

συναλλαγές, καθιστώντας τις χρηματοοικονομικές αγορές περισσότερο 

σταθερές  και λιγότερο επικίνδυνες, 

 Ο πλήρης σεβασμός των συνδικαλιστικών  δικαιωμάτων και  η προώθηση 

ισχυρών συστημάτων συλλογικής διαπραγμάτευσης και κοινωνικού διαλόγου 

ώστε να βοηθήσουν  στην οικοδόμηση της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. 

Η επίτευξη μίας περισσότερο ολοκληρωμένης κοινωνικής προστασίας μέσω 

της δημιουργίας ενός παγκόσμιου κοινωνικού στρώματος προστασίας το 

οποίο να υποστηρίζεται  από επαρκή χρηματοδότηση, 

 Η καταπολέμηση των μέτρων λιτότητας και η διατήρηση της ικανότητας 

διακυβέρνησης έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική, να παρέχει 

αποτελεσματικές υπηρεσίες, να είναι σχετική και αξιόπιστη, με σεβασμό στα 

μέτρα που επηρεάζουν και επιδρούν στην κατεύθυνση της οικονομίας. 

 Η υποστήριξη των ποιοτικών δημοσίων υπηρεσιών ως ένα σημαντικό μέσο  

για να υπερνικηθεί η κρίση, αλλά επίσης και ως τρόπος  στήριξης  των 

κοινωνιών, οικοδόμησης  της δημοκρατίας και βελτίωσης  της ποιότητας 

ζωής. 

 

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την ΕΕ, η ETUCE έχει υποστηρίξει  τις δράσεις της 

ETUC και τις δηλώσεις περιλαμβανομένων και ων ακόλουθων  προτάσεων:  

 

 Η εισαγωγή των Ευρωομολόγων, 

 Η μερική μεταφορά  του εθνικού χρέους σε Ευρωπαϊκό χρέος έως το 60% 

του Αεγχπ. 

 Η ίδρυση μίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας για το εθνικό χρέος με πρόσβαση 

στις λειτουργίες ρευστότητας. 

 Μία Ευρωπαϊκή δημόσια υπηρεσία αξιολόγησης, 



 Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επενδύσεων  για την αναζωογόνηση των  

οικονομιών που έχουν πληγεί σκληρότερα, βοηθώντας τις να 

αναδιαρθρώσουν το χρέος τους. Η επένδυση στις υποδομές καις τις θέσεις  

εργασίας για τη μετάβαση σε ένα μοντέλο αποδοτικό ως προς της ενέργεια 

και τους πόρους. 

 Η εγκατάλειψη των προϋποθέσεων συγχρηματοδότησης για τα 

διαρθρωτικά ταμεία  για χώρες  με προβλήματα  και η συμμετοχή των 

συνδικαλιστικών ενώσεων  στη διαχείριση των προγραμμάτων. 

 Νέοι πόροι Ευρωπαϊκών φόρων όπως ένας (FTT) φόρος 

χρηματιστηριακών συναλλαγών. Η εναρμόνιση της φορολογικής βάσης  

των εταιρειών μαζί με ένα ελάχιστο ποσοστό φόρου ως τμήμα του 

περιορισμού του φορολογικού ντάμπινγκ (πώληση εμπορευμάτων σε ξένη 

αγορά κάτω του κόστους), η δράση κατά της φοροδιαφυγής και η 

κατάργηση των φορολογικών παραδείσων. 

 

Προηγούμενες δράσεις: 

 

- Με την έναρξη της κρίσης η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία μας, η ETUC, έχει 

οργανώσει μία σειρά Ευρω-διαμαρτυριών μεγάλης κλίμακας σε διαφορετικές  

Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ως σύμβολο αντίδρασης απέναντι στις 

καταστάσεις.  Η ETUCE και οι οργανώσεις-μέλη της έχουν συμμετάσχει 

ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις διαμαρτυρόμενοι  απέναντι στα επιπλέον 

μέτρα λιτότητας όπως οι περικοπές  στον τομέα της εκπαίδευσης  και στις 

απώλειες θέσεων εργασίας. 

-  Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η ΕΙ, συμφωνήθηκε στη συνεδρίαση 

της Επιτροπής της ETUCE  το 2011 να περιληφθεί η οικονομική κρίση ως 

ζήτημα σε όλες τις συνεδριάσεις και τις δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται πριν τη συνδιάσκεψη του 2012. 

- Τον Ιανουάριο του 2012 η ETUCE  οργάνωσε μία ειδική συνεδρίαση  για τις 

συνέπειες της κρίσης  και για τον τρόπο με τον οποίο έχουν αντιδράσει οι 

δημόσιες αρχές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε αυτήν. Η ειδική 

συνεδρίαση εστίασε το ενδιαφέρον της  σε μία Ευρωπαϊκή προσέγγιση για τον 

τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης  και το ρόλο που διαδραμάτισε η εκπαίδευση  

ώστε η Ευρωπαϊκή οικονομία να βγει από την κρίση. Την επιτυχημένη 

συνεδρίαση παρακολούθησε η κ. Ανδρούλα Βασιλείου, Ευρωπαία Επίτροπος 

για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό. Οι οργανώσεις-μέλη της ETUCE 

επέδειξαν υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος 

 

 

Παραπομπές σε πολιτικές της EI/ETUCE/ETUC:  

 

Καθώς η οικονομική κρίση  συνεχίζει να επεκτείνεται Η EI/ETUCE έχουν μεταφέρει 

το ζήτημα  ακριβώς στο κέντρο των δραστηριοτήτων τους. Μία ειδική ιστοσελίδα 

έχει τεθεί σε λειτουργία και ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα:  

 

- http://etuce.homestead.com/ETUCE_2010_Crisis.html.  

- Έως τώρα έχουν δημοσιευτεί μερικές διεθνείς δηλώσεις που λαμβάνουν 

υπόψη τους  τις άμεσες επιπτώσεις της κρίσης  στον τομέα της εκπαίδευσης: 

Η γενική δήλωση της ETUCE για την οικονομική κρίση, το 2011:  

http://etuce.homestead.com/ETUCE_2010_Crisis.html


- http://etuce.homestead.com/Statements/2011/201110/ETUCE_Committe    

_Statement_Crisis_ENG.pdf   

- Προς το Συμβούλιο των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

προετοιμασία της συνεδρίασης του Συμβουλίου-Μάιος 2011: 

 

- http://etuce.homestead.com/Statements/2011/ETUCE_Statement-

EYC_Council_041911.pdf  

 

- Προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την προετοιμασία της συνδιάσκεψης 

κορυφής  των G8/G20, Ιούνιος 2010:  

- http://etuce.homestead.com/Statements/2010/ETUCE_statement_to_EU_o

n_G20.pdf  

-  

Άλλες δηλώσεις έχουν λάβει υπόψη τους σε μερικές χώρες τα πιο απειλητικά 

προβλήματα που προκλήθηκαν από τα δραστικά οικονομικά μέτρα των κυβερνήσεών 

τους:  

 

- Η ETUCE καλεί για ένα μορατόριουμ στις πολιτικές λιτότητας στην 

Πορτογαλία:  

- http://etuce.homestead.com/Statements/2011/201111/ETUCE_statement_

Portugal_161111.pdf  

 

- Η ETUCE καλεί σε δράση  για αλληλεγγύη προς την Ελλάδα: 

- http://etuce.homestead.com/Statements/2011/201110/ETUCE_Committees

tatement_Greece_eng.pdf  

 

-  Δήλωση της ETUCE για την κατάσταση στην Πορτογαλία:  

- http://etuce.homestead.com/Statements/2011/Statement_by_ETUCE_on_t

he_situation_in_Portugal.pdf  

 

- Δήλωση της ETUCE για την κατάσταση στην Ελλάδα:  

- http://etuce.homestead.com/Statements/2011/Statement_by_ETUCE_on_t

he_situation_in_Greece_eng.pdf  

 

- Δήλωση της ΕΙ και της ETUCE για την κατάσταση στη Ρουμανία:  

- http://etuce.homestead.com/Statements/2009/PES_Statement_-

_Romania_-_April_09.pdf  

 

- Δήλωση της ΕΙ και της ETUCE για την κατάσταση στη Λετονία:  

- http://etuce.homestead.com/Statements/2009/PES_Statement_-_Latvia_-

_April_09.pdf  

 

- Δήλωση της ETUCE για την κατάσταση στην Ουγγαρία:  

- http://etuce.homestead.com/Statements/2009/ETUCE_HU_Statement_051

109.pdf  

 

- Δήλωση της ETUCE για τις απολύσεις των εκπαιδευτικών το 2009  στη 

Φιλανδία:  

- http://etuce.homestead.com/Statements/2009/ETUCE_statement_FI__031

009.pdf  

http://etuce.homestead.com/Statements/2011/201110/ETUCE_Committe
http://etuce.homestead.com/Statements/2010/ETUCE_statement_to_EU_on_G20.pdf
http://etuce.homestead.com/Statements/2010/ETUCE_statement_to_EU_on_G20.pdf
http://etuce.homestead.com/Statements/2009/PES_Statement_-_Romania_-_April_09.pdf
http://etuce.homestead.com/Statements/2009/PES_Statement_-_Romania_-_April_09.pdf
http://etuce.homestead.com/Statements/2009/PES_Statement_-_Latvia_-_April_09.pdf
http://etuce.homestead.com/Statements/2009/PES_Statement_-_Latvia_-_April_09.pdf


 

Παραπομπή μπορεί να γίνει επίσης  στα ακόλουθα ψηφίσματα του Παγκοσμίου 

Συνεδρίου της ΕΙ. Στο Cape Town της Νότιας Αφρικής το συνέδριο εξέδωσε:  

- 1.2.4. «Η κρίση δε θα πρέπει να επηρεάσει  το σχολικό μας μοντέλο» 

διαθέσιμο στο:   

- http://download.ei-

ie.org/Docs/WebDepot/1.2.4E_Crisis_and_School_Model.pdf  

 

- 1.2.6. « Η συνδικαλιστική δράση απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και 

στα μέτρα λιτότητας στην Ευρώπη» διαθέσιμο στο http://download.ei-

ie.org/Docs/WebDepot/1.2.6EUrgentNeoliberalPoliciesAusterity.doc  

 

Τέλος η ETUCE θα ήθελε να επισύρει την προσοχή  στην ειδική ιστοσελίδα της  

Ευρωπαϊκής Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ETUC) τονίζοντας τις διάφορες πλευρές 

και τις στρατηγικές του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού κινήματος για την 

αντιμετώπιση της οικονομικής και της κοινωνικής κρίσης. Αναφέρεται στις 

τελευταίες θέσεις και δραστηριότητες της ETUC  στο πλαίσιο της εκστρατείας της 

για την αντιμετώπιση της κρίσης. Μία λίστα διακηρύξεων, ανοιχτών επιστολών και 

ψηφισμάτων  όπως περισσότερη πληροφόρηση  για τις Ευρω-διαμαρτυρίες μπορεί να 

βρεθεί στην:  

- http://www.etuc.org/r/1378 και στην  http://www.etuc.org/a/5838. 

http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/1.2.4E_Crisis_and_School_Model.pdf
http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/1.2.4E_Crisis_and_School_Model.pdf

